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Fredagen den 4 maj 

Socialdemokraterna i Lund 
(med undantag för SSU) har 
agerat påfallande ljumt, när det 
gällt att rädda Nordarmatur 
från nerläggning. VPK har som 
bekant varit dessto aktivare. 
Den passiviteten och resignatio
nen har förvånat oss, liksom 
den förvånat de anställda där. 
På andra håll i landet, där lik
nande nerläggningshot funnits 
har ju socialdemokraterna gjort 
aktningsvärda och ibland fram
gångsrika försök att rädda sys
selsättningen kvar. 

Nu har det emellertid börjat 
skymta fram en förklaring till 
passiviteten. Det är nämligen så 
att det inom Metall tycks råda 
delade meningar mellan olika 
nivåer om lundafabrikens öde. 
Tydligen finns det de i förbun
det som menar att Lund måste 
offras på Linköpings bekostnad 
och som därmed godtar -kon
cernledningens sätt att se på sa-· 
k en. 
Ledande socialdemokrater i 
Lund menar tydligen att de in
te vågar ta risken att stöta sig 
med Metall. Därmed sätter de 
sig över de bestämda kraven 
från de anställda och deras 
fackorganisationer, och de åsi
dosätter även Lunds kommuns 
intressen. 

Socialdemokraterna i Lund 
har gått tillbaka i val efter val. 
Med så dåliga lokalpolitiker 
som Nils GUstafsson i ledning
en är det inte att undra på . 

VB i Ny Dag 

I dagens (fredag 4/5) Ny Dag finns 
ett reportage om Veckobladet. Allt
så: du som inte redan har Ny Dag
köp den av VPKs försäljare i bo
stadsområdena eller på Bokcafet. 
Vet du om att Ny Dag har en sär
skild valprenumeration? För det fa
cila priset av 60:- får du Ny Dag ett 
halvår framåt. 

Första maj: 
' - · ,,., l 

Aterigen var demonstrationen 
»A rbetarpolitik -Socialisnv) den 
största i Lund. Drygt tre gånger 
större än SAPs. Vb-redaktionen bad 
Stig Nilsson om en kommentar. 

Clemenstorget första maj 1979 kl 
13.15. Solen går in i ett gråtungt 
moln, vars utkant tangerar torget, 
enstaka regndroppar, en och annan 
snöflinga. Mul.qaden håller i sig men 
det förblir uppehåll. Dock blåser 
det, som vanligt, hårt på arbetar
klassens högtidsdag. Gråmolnet drar 
norrut. 
Bärarna reser banderollerna under 

Thomas Kanters formidabla och in
struktiva ledning från högtalarbilen. 
Snabbt får man besked om hur ko
lonnerna står och var ens egna spe
ciella banderoll finns. 

Flygblad delas ut, böcker säljes, 
penninginsamling pågår till stöd för 
Vietnams uppbyggnad samt för ett 
pionjärhus, slagord tränas och det 
är fortfarande uppehållsväder. 

13.30uppskattas att det finns 
25 00 personer på torget. Polisen ta
lar med demonstrationsledningen 
och säger sig ha hört rykten om rag
garsammandragningar. Dock är be
redskapen god. 

Högtalare och megafoner ekar 
runt torget , fanor och banderoller 
fladdrar. Pionjärerna säljer barnflag
gor med strykande åtgång. Orkes
tern anländer och inleder med förs
te maj. Nu tätnar tillströmningen av 
demonstranter. Sam t liga banderol
ler är resta. Årets tåg blir större än i 
fjor. Kommunister är ett härdat 
släkte, som trotsar både kyla och 
stormväder. 

Radio Malmöhus går runt med 
mikrofoner och intervjuar. Så bry
ter solen igenom strax före två och i 
strålande solsken sätter sig det gi
gantiska tåget i rörelse. Tonerna 
från Lunds kommunistiska blåsor
kester ekar mäktigt och skönt mel
lan husväggarna. F örs t i tåget går 
VPK Lunds och KU Lunds fanor, 
så följer fem stycken långa, effekt
fullt fladdrande fanor före huvud
parollen »Arbetarpolitik och social
lism». 

Tåget är mer än två kilometer 
långt och domine1ar under några 
timmar totalt skeendet i centrala 
Lund. Det är barnens, ungdomens, 
invandrarnas levande, glada och 
kraftfulla tåg för framtiden, arbe
tarklassen och överlevnaden på den 

jord som kapitalismen håller på att 
skövla och fördärva. Det är glädjens 

- tåg, det är solidaritetens tåg, en en
het i kampen mot kapitalismen, en 
manifestation för socialismen, som 
är folkets enda lösning. 
Allt under det att tåget väller in i 

stadsparken förvandlas alltmer Grö
ningen till ett banderollomgärdat 
folkhav. Blåsorkestern spelar under 
inmarschen. Mötesledningen med
delar att drygt 3.000 personer gått 
i tåget, återigen ett rekord. Så talar 
den nioåriga Lif Rosenkvist och 
därefter ··Mari Köhler innan 
Jörn Svensson tar vid och uppehål
ler sig vid friheten och socialismen, 
men även vid kylan.: »Det är en snål 
och kall första maj, men vi för
skräcks inte av det. Tvärtom. Mot
vind skärper krafterna. Och hagel 
kan man som bekant skaka av sig .. » 

I demonstrationen har de riktiga 
klasskraven förts fram på ett effekt
fullt sätt. Under borgarregeringens 
korta mandatperiod har va!j e lön ta
gare fått årslönen sänkt med två 
månadslöner, alltmedan kupong
klipparna suttit i orubbat bo och 
till och med ökat på vinstutdelnin
garna. VPK/KU/SSP - demonstra
tionen den första maj 1979 visar att 
opinionen växer för en ny kurs i po
litiken, för en politik i folkflertalets 
intresse, för ett kvalitativt nytt 
bättre samhälle utan profit och ut
sugning. 
Förstamajdemonstrationen blev så 

kraftfull och vacker som vi hade 
hoppats och synnerligen glädjande 
är att den trots det kalla och blå
siga vädret blev så mäktig och stor. 



Lund sett från höger 1979. 

- Nu tycks dom vara på väg i Fiska
regatan, åskådarna sträcker hals up
pe i Gleerups hörna. Det är inte li
ka många i år som tittar på, fast det 
är inte konstigt med tre plusgrader 
storm och hagel. Då har vi det bätt
re på våra ombonade utsiktsplatser i 
kommunalrådsrummen. 
- Där sticker de röda sidenfanor
na fram. Herregud, vad snyggt de 
fladdrar i stormen! Tänk om vi bor
gare kunde ha en lika slagkraftig 
symbolf<irg.Ett par av dom som står 
tillbuds är ju tyvärr historiskt be
lastade. 
- Där har vi orkestern. Basuner, flöj 
ter, klarinetter, horn, trumpeter 
och trummor, vilket ryck i tummar
na. Och så många de är. Där bland 
tuborna går den där Bommarco, 
han som höll på att knäcka kom
munfullmäktige i torsdags. Tyvärr 
har vi inte lika mångsidiga politiker, 
har svårt att tänka mig Sverker på 
en basun. 
- Hög tid att börja räkna. De går 
tydligen sex och sex liksom förra 
året, då var de 2.600 men det kan 
de omöjligen nå upp till med det 
här vädret. Och det börjar äntligen 
gå utför med VPK här i stan, om 
man får tro siffrorna i kårvalet. Två 
tusen blir de högst, men tvåtusen 
kommunister är ju illa nog. 
- Det fortsätter att välla in folk på 
torget, och banderoll efter bande
roiLÄr vi uppe i tusen? Ja, då är de 
redan fler än sossarna som kom för
bi för en timme sedan. Det var en 
rätt moloken skara, och det varpa-· 
tetiskt att se hur de som vanligt för
sökt liva upp tillställningen med de 
barbenta sjöbotöserna. Vad de 
stackarna måtte ha frusit! 
- Stoppa EP As P-hus, skriker de där
nere, men det har de inget för , för 
nu har planverket sagt ja och det 
gör regeringen också snart. Men det 
var ju fan att det dragit ut på tiden, 
för jag misstänker starkt att VPK 
kommer att köra hårt med P-huset 
i valrörelsen, och det är inte bra, 
verkligen inte bra för o ss. 
-Redan tvåtusen? Men det bara fort
sätter ju, det här är inte klokt! När 
jag kom in i politiken hade kommu
nisterna 134 röster i Lund. Vad har 
det blivit av vår vackra stad? 
- Nu är det ändå mer tryck i ropen. 
Aha, det är latinamerikanerna från 
Norra Fäladen, nej de är ju inte vårt 
folk. Vårt folk sitter hemma och 
trycker en sån här dag, ja vi har för
stås några tappra aktivister på Klos
tergatan, men jag är inte riktigt sä
ker på att de gör oss populära. 
- Ska det aldrig sluta? Jo, där kom 
äntligen de sista. Fickräknaren stan
nar på 2.991. Satan, det här blir 
svårt framöver. 

Grr 

Gunlög Stenfeldt: 
Gör politik av dina erfarenheter! 
Veckobladet fortsätter här nedan 
sin intervjuserie av VPK:s kandi
dater tilt kommunfullmäktige. 
Turen har kommit till Gunlög 
Stenfeldt, socialarbetare och fyra 
på listan. 

Vilka frågor tycker du är viktiga 
att driva i fullmäktige de närmaste 
åren? 
Eftersom de frågor som VPK 
hittintills har kämpat för är ange
lägna, tycker jag att det är viktigt 
att vi även under kommande 
period fort sätter kampen för t ex 
bättre barnomsorg, kollektivtrafik, 
bra miljö och bostad splanering, 
åtgärder mot ungdomsarbetslöshet
en etc. Även om VPK är det parti 
som bäst lyckats förankra sin poli
tik bland väljarna menar jag att vi 
äm mer måste arbeta för att föra ut 
den, fcir att få en stark utom
parlamentarisk kamp . Utan den, ut
omparlamentariska kampen skulle 
arbetet i fullmäktige bli menings
löst och endast på borgarnas och 
kapitalets villkor. 
Ar det någon speciell fråga du vill 
driva som kvinna och VPK:are? 
När vi i dag diskuterar kommunal 
demokrati händer det ofta att vi 
hoppar över tio led i demokrati
processen och hamnar i en diskus
sion om för- och nackdelar med 
kommundelsråd. Här har vi kvinnor 
ett stort ansvar att göra politik av 
vårar erfarenheter . Det är oftas 

,· vi kvinnor som vet hur det känns 
att vara hemarbetande, att vara 
dubbelarbetande, att ta ansvar för 

barnen osv. Det är också vi som har 
upplevt förnedringen av att _!)Ii be

traktade som könsobjekt och att 
inte uppfattas som fullvärdiga i 
manssamhället. I stället för att 
tränga undan de här erfarenheterna 
måste vi med kraft föra fram dem 
för att tillsammans med männen 
i VPK formulera krav i och utan
för parlamentet. 
Senast i Arbetets torsdagsnummer 
beklagade ledande socialdemokrati
ska män att man gjort politik av 
att Sjöboflickorna används som de
koration i socialdemokraternas l :a 
maj-tåg. För ytterligare några veck
or sedan gjordes ett annat beklag-

ande över att VPK gjorde ett tagg
trådsstängsel, som skulle sättas upp 
runt Hemvärnsgården vid Norra 
Fäladen, till en politisk fråga. Det 
verkar som de andra partierna blir 
rädda när politiska motsättningar 

VPK-Lund protonazistiskt? 
»Inför 5 årsdagen: Undantagslagen 
i Sverige» heter ett flygblad som 
sprids i Lund just nu. Utgivare är 
Helsingfors-gruppen . men förfat 
taren är helt omisskännlig, näm
ligen Reinhard Helmer s. 

Flygbladet innehåller en kort 
men koncis redogörelse för vad 
undantagslagen går ut på, näm
ligen att enskild medborgare inte 
längre får väcka åtal vid domstol 
mot ämbetsmän. Information om 
detta är en god sak, ty lagen är 
förvisso mycket betänklig ur 
demokratisk synpunkt. 

RH lägger ner stor energi på att 
informera om och bekämpa un
dantagslagen. Hans engagemang 
har en personlig bakgrund, men 
saken blir ju inte sämre för det. 
Att nu allt fler kritiska röster 
höjs ur skilda politiska läger 
mot lagen är i inte ringa ut
sträckning hans verk. 

Det är vad jag vet även RH 
som hjälpt till att få igång VPKs 
opposition mot lagen. J örn Svens
son har gjort uppmärksammade 
inlägg i riksdagen. I övrigt har 
partiet inte gjort så värst myc
ket. Det är ett känt dilemma 
att man bara hinner och orkar 
ägna sej åt en bråkdel av det som 
man egentlig~n borde ta itu med . 

Undantagslagen är allvarlig både 
som faktum ocl;l symtom. Jag 
kan själv tycka att vi kunde ha äg-
nat den något mer uppmärk
samhet, men har ändå svårt att' 
se den som någon huvudfråga, 
ens när det gäller kampen om de 
demokratiska fri- och rättigheter
na i Sverige. 

Hos RH har emellertid denna 
»ljumhet» väckt ett hat mot VPK 
som är rent löjeväckande till sina 
proportioner - ja, man flinar fak
tiskt gott åt hans flygblad.VPK 
är skurkar och allra värst är VPK 
Lund. Och skälet till lundakom
munisternas ovilja att ta itu med 
saken så mycket som RH vill: 
»Vill man kanske inte stöta sig 
med den reaktionära Lunda-so
cieteten på allvar?» 

Flygbladet drar sej inte för att 
kalla VPK Lund för en »ny Flyg
riktning», dvs en protonazistisk 
gruppering. Man borde bli förban
nad men man orkar inte; det är 
så dumt att det blir roligt . Poli
tiskt omdömeslös har RH varit 
länge, och nu har han även lierat 
sej med det bisarra APK-gänget. 

Så nu vet ni, om ni undrar 
över ett märkligt flygblad. 

Gunnar Sandin 

Ansvarig utgivare:Uif Nvmerk sättn&tryck VB·rad pi acupress, Lund 

blir för tydliga och beskrivande. 
När du säger att kvinnorna behövs 
i politiken menar du då att ni har 
andra krav att framföra? 
Nej. Kraven blir inte annorlunda. 
Skillnaden kommer att ligga i att 
vi kan förtydliga frågor i t ex bo
stadsdebatten på ett annat sätt 
just därför att vi har andra erfar
enheter. Vi kan på så sätt göra 
motsättningarna mellan olika klass
ers intressen tydligare. 
För att göra det möjligt för fler att 
kunna och våga deltaga måste vi 
också titta på arbetsformerna för 
vårt eget partiarbete. I den här 
frågan är det viktigt att vi kvinnor 
höjer våra röster - oftast är det vi 
som känner oss i underläge. Vi får 
dåligt samvete för att vi inte gör 
lika mycket som männen, sam
tidigt som vi har dåligt samvete för 
att vi lämnar hem och barn. Vi får 
inte svika varandra genom att var 
för sig ta på oss mer och mer 
arbete. Även här måste vi göra 
politik av våra tirfarenheter - kräva 
arbetsformer i det partipolitiska 
arbetet som inte fråntar oss möj
ligheter att fungera solidariskt med 
grannar, på möten, i skolan, med 
arbetskamrater etc. För att hinna 
med detta måste vi kämpa för en 
bättre arbetsfördelning, arbetsmöt
en som är tidsbegränsade och inte 
slå oss för bröstet och säga - se så 
mycket jag hinner med! utan istäl
let fråga oss - kunde vi ha agerat 
fler i arbetet? Allt för en for
djupact demokrati i socialismens 
tecken! 

Årsboken! 

Du har väl ~te glömt att skaf
fa dig ett exemplar av VPK 
Lunds årsbok »Lund sett från 
vänster»? Den kostar bara 10 
kr och finns på Bokcafet. 

ÖSTER stadsdelsmöte om kommu nal 
demokrati t i 10/5 kl 19 .30 hos Elfer· 
SOn/Knutsson, Warho lms v. 6 A. 
BLASORKESTERN spe ln. pli Fö re
ningarnas dag lö 5/5 kl 12.30, sam l. 
Nöbbelövs torg k l 12. 15 . Först em aj
noterna! 
TRÄFFPUNKT MARX, VP K / KU 
Bredg.9. Fre. kl 19 .00. Poeter i Penn
klubbab-Lund läser dikter. Tag gärna 
med eg na! 
BO KCAFETS temamöte: Kent Lind
kv ist inleder om nytila sofin oc h m arx· 
ismens kris. Mil 7 /5 kl 19.1 5. 

KAMPEN i Zimb abwe. M ö t e med. 
Sally Mugabe, Patriotiska F ro nten .~ 
inför lop pm ark ned och insam ling 
till fl y ktinglägren. Fo lkets H us, to 
10/5 kl 19.30. 


